
 

 

 

ВИШНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЛЮБОМЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

25 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

19 жовтня 2017 року с.Вишнів №25/2017-22 
 
Про затвердження офіційних символів територіальної громади  
Вишнева– герба і прапора, опису та положення про порядок  
використання символіки територіальної громади 
 

Керуючись пунктом 25 статті 22 та пунктом 49 статті 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи важливе значення 
символіки у процесі національного відродження, з метою утвердження 
місцевого самоврядування, збереження історичної спадщини, реалізації права 
територіальної громади села Вишнів мати власну символіку, розглянувши 
подані проекти символіки (герба і прапора), за результатами проведеного 
конкурсу та за погодженнями постійної комісії з гуманітарних питань та 
депутатської етики, Вишнівська сільська рада 

В И Р І Ш И Л А: 
1. Затвердити символіку села Вишнів (автор – Хамежук Іван Іванович): 
1.1. Герб села Вишнів (додаток 1). 
1.2. Прапор села Вишнів (додаток 2). 
2. Затвердити Положення про зміст, опис герба і прапора та порядок 

використання офіційної символіки села Вишнів, Любомльського району, 
Волинської області (додаток 3). 

3. Сільському головіСущику В.С. підготувати необхідні документи та 
звернутись до геральдичної колегії щодо внесення офіційних символів громади 
(герба і прапора) до геральдико-вексилологічного реєстру офіційних символів і 
відмітних знаків органів місцевого самоврядування та виконавчої влади та 
одержати свідоцтво про їх реєстрацію.  

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
Вишнівської сільської ради з питань законності, депутатської діяльності і 
етики. 
 
 
 
Сільський голова                                                         В.С.Сущик 

 
 



 
Додаток 1 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                                  рішенням сесії Вишнівської сільської ради 

 

 



 
Додаток 2 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                                  рішенням сесії Вишнівської сільської ради 

від 19.10.2017 року №25/2017-22 

 

 



Додаток 3 
ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням сесії Вишнівської сільської ради 
від 19.10.2017 року №25/2017-22 

 

ПОЛОЖЕННЯ 
про зміст, опис герба і прапора та порядок використання офіційної 
символіки села Вишнів Любомльського району Волинської області 

 
І. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ 

1.1. Дане положення розроблено у відповідності до статті 22 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» з урахуванням геральдичних, історичних, культурних, соціально-
економічних та інших місцевих особливостей і традицій, визначає зміст, опис та порядок 
використання герба і прапора села Вишнів Любомльського району Волинської області. 
1.2. Герб та прапор села Вишнів Любомльського району Волинської області (далі Герб та 
Прапор села Вишнів) є офіційним символом Вишнівської об’єднаної територіальної громади. 
 

ІІ. ЗМІСТ І ОПИС СИМВОЛІКИ 
2.1. Герб села Вишнів 

В історичних документах село Вишнів вперше згадується  в 1310 р. (Любомльщина…), 
потім в 1564 р. згадується, як «Wisniow»  [ ТА. –Вишнів. - НАВКМ ]. Очевидно, сучасна 
форма адаптувалася до похідних на –ів, тобто сягає первісного Вишневе, Вишневий, Вишня 
(як пише в своїх дослідженнях В. П. Шульгач ), широко представлених в українській 
ойконімії. Можливо тут було багато вишневих садів. 

За іншою версією назва походить від прізвища магната Вишневецького,який володів 
майже всією територією Любомльського району (Н. Шкляєва). 

Проте, попри свою давню  історію сіл Вишнівської громади відсутні будь-які відомості 
про те, який герб, знак, або символ використовували тут давніше. Правдоподібно, це міг бути 
знак когось із власників поселень, а саме Вишневецького, але підтверджень такого 
припущення немає. Тому цілком слушним було рішення опрацювати і прийняти для громади 
нову символіку, щоб передати унікальність та ідентифікувати територію саме Вишнівської 
громади. 
За рекомендаціями Українського геральдичного товариства ( УГТ ) Вишнівська 
територіальна громада може використовувати символіку ( герб та прапор ) села Вишнів, як 
адміністративного центру даної громади. 

ОПИС ГЕРБА 
Основою герба села Вишнів є щит з заокругленою донизу нижньою частиною. Щит 

вертикально розтятий: у правому червоному полі срібний рівнораменний хрест, що 
торкається кінцями країв, в лівому синьому золотий ріг достатку наповнений цвітом та 
стиглими ягодами вишні. 

Щит може вписуватись у декоративний аркуш, доповнений внизу колосками пшениці. 
Картуш увінчує «сільська» корона, що додатково підкреслює статус адміністративного 

центру с. Вишнів. 
ПОЯСНЕННЯ ГЕРБА 

Срібний рівнораменний хрест в червоному полі – сучасний символ Волині. 
Золотий ріг достатку -  символ достатку та багатства. 
Цвіт вишні – символ надії та розквіту. Червоні стиглі вишні – уособлюють завершеність, 
абсолютність, досконалість. Дві ягоди – число пари, взаємодії, доповнення. 
2.2. Прапор села Вишнів 

Відповідно до сучасних вимог прапор села  Вишнів має бути квадратним полотнищем і 
має мати співвідношення сторін 1:1.Окремо напрацьовано основи методологічної творчості. 
Передбачено, що прапори повинні мати аналогічне (дзеркальне) зображення з обох сторін 
прапорного листа.За рекомендаціями УГТ у прапорі є бажаним використання кольорів герба 



або його окремих елементів. Саме за цими критеріями був розроблений проект прапора 
громади. Таке використання дасть змогу органічно поєднувати ці два символи 
адміністративно-територіальної влади у практичному застосуванні. 

ОПИС ПРАПОРА 
Прапор  села Вишнів – це квадратне полотнище, зі співвідношенням сторін 1:1, на 

червоному тлі якого, білий широкораменний хрест (сучасний символ Волині), вгорі на 
зеленій смузі (завширшки 1/3 до 2/3 ширини прапора) три білі стилізовані квітки вишні. 

Також можливий варіант : квадратне полотнище складається з двох вертикальних смуг 
(співвідношення ширин 1/2). На зеленій (від древка) відповідно три білі квітки вишні; на 
червоній, з вільного краю білий широкораменний хрест. 

КОЛЬОРОВЕ ВИРИШІННЯ: 
Кольорова червоно-біла (червоно-срібна ) гама віддзеркалює кольори Волинського 

краю, що додатково підкреслює географічне розташування Вишнівської громади. 
Червоний колір - символ любові та мужності; 
Синій  - символізує величність, славу. 
Срібло ( білий )  - чистота, надія; 
Золото ( жовтий )  - могутність та багатство. 

 
ІІІ. ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ СИМОЛІКИ 

3.1. Герб і Прапор села Вишнів після їх затвердження на сесії сільської ради набувають 
легітимності і є виключно власністю Вишнівської сільської ради. 
3.2. Описи та еталонні зображення Герба і Прапора села Вишнів зберігаються у Вишнівській 
сільській раді. 
3.3. Репродукування та тиражування символів здійснюється у вигляді кольорового, чорно-
білого, графічного а також об’ємного зображення довільного розміру (але з дотриманням 
пропорцій) у довільній техніці виконання та з різноманітних матеріалів. 
3.4. Зображення Герба села Вишнів можуть розміщуватися: 
- на будинку сільської ради; 
- в залі, де проводяться сесії сільської ради; 
- в кабінеті сільського голови; 
- на офіційних виданнях сільської ради; 
- на покажчиках меж села при в’ їзді до нього. 
3.5. Допускається використання Герба села Вишнів: 
- при оформленні території села на честь свят, при проведенні спортивних, культурних та 
інших масових заходів; 
- на грамотах, запрошеннях, посвідченнях та інших офіційних документах, що видаються 
владою села; 
- у краєзнавчих, наукових, науково-популярних виданнях; 
- на офіційних паперах і білетах лотереї, що випускається владою; 
- в експозиціях музеїв та виставок; 
- на сувенірах, пам’ятних медалях, значках, що виготовляються на замовлення сільської 
ради. 
3.6. Прапор села Вишнів може підніматися або встановлюватися: 
- на будинку, де працює сільська рада; 
-  в залі, де проводяться сесії сільської ради; 
- в кабінеті сільського голови; 
3.7. Допускається використання Прапора села Вишнів: 
- при оформленні території села на честь свят, при проведенні спортивних, культурних та 
інших масових заходів; 
- на грамотах, запрошеннях, посвідченнях та інших офіційних документах, що видаються 
владою села; 
-  в краєзнавчих, наукових, науково-популярних виданнях; 
- в експозиціях музеїв та виставок; 
- на сувенірах, пам’ятних медалях, що виготовляються на замовлення сільської ради. 



3.8. Інші випадки використання Герба і Прапора села Вишнів визначаються лише за 
рішенням виконкому або сільської ради. 
3.9. Контроль за додержанням порядку використання символіки села Вишнів встановленого 
цим Положенням, здійснюється виконавчим комітетом Вишнівської сільської ради. 
 
 
Секретар                                                        Т.О.Вегера 
 


